Danish Group of IABSE
IABSE bestyrelsesmøde 24. marts 2021

On-line

Deltagere:

Tina Vejrum
Lennart Mortensen(ref.)
Lars Fuhr Pedersen
Barbara MacAulay
Jan Vig Nielsen
Jens Nielsen

TVE
LSM
LFP
BM
JVN
JHN

COWI
MTH
Sund & Bælt
VD
Rambøll
DTU

Afbud:

1. Gennemgang og godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
Der var ingen kommentarer til sidste referat.
2. Gennemgang af opfølgningsliste/Arrangementsliste
Som følge af de forsatte Corona restriktioner afholdes et antal webinar via ZOOM på DTU´s platform.
Næste webinar afholdes den 15. april og omhandler Skovtårnet.

Miniseminar – Besøg til Storstrøms Broen er udskudt på ubestemt tid pga. Corona. BM forbereder
indbydelse så der kan rykkes hurtigt.
Hovedkonference
Det blev besluttet at undersøge mulighederne for at få hovedkonferencen 2025. TVE har arrangeret et
Online møde med IABSE ExC. den 6. maj for at fremlægge den danske gruppes forslag til konferencen. BM
og JVN har udarbejdet Letter og intent.
Gentagelse:
Seminar omkring stormflod/stormflodssikring blev igen diskuteret, hvor Roskilde Vikingen Museum igen
blev fasthold som fortrukne lokalitet for arrangementet. Yderligere afklaringer af seminaret skydes til efter
Corona
Studenterdag/Young engineers network.
Tiden ses an i forhold til Corona. Der arrangementerne afholdes muligvis igen samlet og der var stemning
om at afholde på en ølbar.

Dansk Konstruktionspris
P.t er der ikke indkommet nogen forslag til prisen for 2021, men Rambøll overvejer nominerer Dybelsbro.

Studietur til Storebæltsbroen – Mulig tur til Storebæltsbroen for udvalgte studerende fra DTU er stadig på
JHN ønskeliste. LFP og JHN aftaler muligheder. Udsat pga. Corona
Generelt
Næste IABSE konference:
•

Ghent, Belgien, 22-24 september 2021

3. Meddelelser fra formanden
TVE ønsker at forbedre kontakten mellem IABSE-DK og IABSE-int.
4. Meddelelser fra kasserer
LPF spurgte ind til hvem som fastsætter kontingent satser. Svaret var at det går bestyrelsen i IABSE-DK, dog
med mente vores bidrag til IABSE-int.
Kontingent satser:

5. IABSE DK's konstruktionspris
Jf. Arrangementsliste
6. Hjemmeside
7. Eventuelt
Bro og tunnelpris
Brodagen planlægges at blive afholdt 7. september.
Brodagen, hvor prisen plejer at blive uddelt, er i år blevet aflyst, men det blev besluttet at finde en kandidat
for 2020 og uddele prisen til vedkommende på Brodagen 2021 sammen med prismodtageren for 2021. NVF
har efterfølgende bekræftet at det bliver
IABSE-int priser
Gentagelse. Det blev besluttet ikke at indstille nogen kandidater men afvente et år.

Økonomi
Økonomien er særdeles god pga. indtjening fra seminar 2018. Foreløbigt er der enighed om at pengene skal
komme vores medlemmer til gode ved støtte til arrangementer herunder studieture.

8. Næste møde
Kommende bestyrelsesmøder:
•
•

Onsdag den 27. april 15:00 efterfulgt af generalforsamlingen
Onsdag den 27. april 16:30 generalforsamling

9. Opfølgningsliste
Møde
6. maj 2021

Emne
Fremlæggelse af forslag til konference 2025

Ansvarlig
TVE/BM/JVN

Arrangement
Web-seminar
Miniseminar Stormflod
Miniseminar Storstrømmen

Ansvarlig
TVE/JHN
Alle
BM

10. Arrangementsliste
Dato
2021
2021
2021
Lennart Mortensen 6. april 2021

